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11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING 
 
  Krav til dokumentasjon
11.0.1 Har du fylt ut opplysninger for mål og organisering i Inn på tunet-verktøyet?
 
  GENERELLE INN PÅ TUNET-KRAV GÅRDEN

11.1 FORHOLDET TIL RELEVANT LOVVERK 
 
  Krav til drift
11.1.1 Kjenner du til hvilke lover, regler og offentlige krav som til enhver tid er relevant for 
  virksomheten generelt og spesielt?

11.1.2 Politiattest
  Kjenner du til lovgivning rundt politiattester og de krav som stilles til egne ansatte og 
  eventuelt krav om å levere attest ved tilbud innen bestemte brukergrupper?

11.1.3  Egendefinerte krav?

11.2 KOMPETANSE

  Krav til drift
11.2.1  Faglig opplæring
  Er det rutiner for å holde seg og sine medarbeidere faglig oppdaterte innen IPT?

11.2.2  Egendefinerte krav?

 11.3  PERSONOPPLYSNINGER OG TAUSHETSPLIKT

  Krav til drift
11.3.1  Personopplysninger
  Er det etablert et sikkert system for behandling av personopplysninger?

  Krav til dokumentasjon
11.3.2  Taushetsplikt for ansatte
  Finnes det rutiner for at tilbyder og dennes medarbeidere undertegner 
  taushetserklæring?
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  Krav til drift
11.3.3  Taushetsplikt for bruker
  Oppfordres andre brukere til å praktisere taushetsplikt vedrørende personlige 
  opplysninger om hverandre?

11.3.4  Taushetsplikt for familie
  Finnes det rutiner for å gjøre familie og andre som får tilgang til opplysninger og innsikt 
  i brukers forhold oppmerksom på at de må praktisere taushetsplikt rundt slike 
  opplysninger?

11.3.5 Foto
  Er det godkjenning fra fotograf og personer som er avbildet før et bilde publiseres?

11.3.6  Egendefinerte krav?

11.4  ANSVAR, OPPLÆRING OG ROLLEAVKLARING

  Krav til dokumentasjon
11.4.1  Ansvar og rolleavklaring
  Er det avklart hvem (tilbyder/ledsager/andre) som til enhver tid har ansvaret for den 
  enkelte bruker?

11.4.2  Opplæring
  Har ansvarlige for tilbudet fått relevant opplæring, for eksempel vedrørende 
  sikkerhetsrutiner, stedlige forhold og hvordan introdusere nye brukere?

11.4.3  Arealer
  Er du som tilbyder bevisst på hvilke deler av gården som inngår i tilbudet og hvilke som 
  holdes utenfor?

  Krav til drift
11.4.4  Egendefinerte krav?

11.5  INTRODUKSJON OG SIKKERHETSRUTINER

  Krav til dokumentasjon
11.5.1   Introduksjon
  Er det rutiner for at nye brukere får en tilrettelagt introduksjon om lokale forhold, 
  sikkerhetsrutiner, spesielle forhold og rutiner, hva er lov/ikke lov?

11.5.2  Repetisjon
  Finnes det rutiner for å vurdere behovet for gjentagelse og gjennomgang av informasjon 
  beskrevet i punkt 11.5.1?

11.5.3  Sikkerhetsrutiner
  Finnes det rutiner for at tilbyder, ansatt/andre involverte gjennomgår sikkerhetsrutiner 
  i henhold til nærmere fastsatte intervaller?

  Krav til drift
11.5.4  Egendefinerte krav?

11.6  FORSIKRINGER

  Krav til drift
11.6.1  Forsikring
  Tilbyder må, i samarbeid med kjøper og forsikringsselskapet, vurdere hvilke forsikringer 
  som er nødvendige som følge av IPT-virksomheten. Er det avklart hvilke forsikringer 
  IPT-tilbyderen er ansvarlig for og hvilke kjøperen er ansvarlig for?

  Krav til dokumentasjon
11.6.2  Finnes det dokumentasjon på hvilke forsikringer som faktisk foreligger?

  Krav til drift
11.6.3  Egendefinerte krav?

 11.7 DYRENE PÅ GÅRDEN

  Krav til drift
11.7.1  Hvilke dyr
  Er det tatt stilling til hvilke dyr som passer inn og kan benyttes i tilbudet?
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  Krav til dokumentasjon
11.7.2  Opplæring
  Finnes det rutiner for å vurdere hvilken opplæring av bruker og/eller ansatt som er 
  nødvendig når dyrestell/dyreomsorg er en del av tilbudet?

11.7.3  Ansvar
  Finnes det en oversikt over hvem av de ansatte/hjelpere som har ansvaret for det 
  enkelte dyr?

  Krav til drift
11.7.4  Er det gode rutiner for hold av dyr?

11.7.5  Egendefinerte krav?

 11.8  SMITTEVERN OG HYGIENEFORHOLD FOR BRUKERE

  Krav til drift
11.8.1  Smitte mellom brukere
  Er det lagt vekt på viktigheten av god håndhygiene og lagt til rette slik at det er enkelt 
  for brukerne å ha en god håndhygiene?
 
  Krav til dokumentasjon
11.8.2  Sykdom
  Finnes det retningslinjer for når en ikke bør delta i tilbudet, og rutiner for å håndtere 
  sykdomstilstander som inntreffer i løpet av dagen??

  Krav til drift
11.8.3 Egendefinerte krav?

11.9  MATSERVERING

  Krav til dokumentasjon
11.9.1  Regler mat
  Finnes det rutiner som sikrer at virksomheten drives i samsvar med relevante regler 
  for produksjon, håndtering og servering av mat?

  Krav til drift
11.9.2  Egendefinerte krav?

11.10  FOREBYGGING AV UØNSKEDE HENDELSER

  Krav til dokumentasjon
11.10.1  Risikovurdering
  Er det foretatt en risikovurdering av gården og dens omgivelser med tanke på 
  konkrete brukergrupper og gjennomført sikring av risikoelementer?

  Risikoelementer som skal gjennomgås med utgangspunkt i de brukergruppene en har, 
  kan være;
  - farlige arbeidsforhold
  - drukningsfare
  - brann- og eksplosjonfare
  - fallfare
  - farlige kjemiske og biologiske stoffer
  - maskiner

11.10.2  Målsetting og tiltak
  Er det utarbeidet en målsetting og tiltak for å forhindre mobbing og overgrep?

11.10.3  Avviksregistrering
  Føres det logg over uønskede hendelser? Dette gjelder både for relasjoner mellom 
  mennesker og skader og ødeleggelser som måtte forekomme.

  Krav til drift
11.10.4  Informasjon
  Er målsetting kjent for alle ansatte/involverte og brukere?

11.10.5  Egendefinerte krav?
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11.11  BEREDSKAPSPLAN OG AVVIKSRAPPORTERING

  Krav til dokumentasjon
11.11.1  Beredskapsplaner
  Er det utarbeidet skriftlige beredskapsplaner for uønskede situasjoner?

11.11.2  Gjennomgang av beredskapsplaner, beredskapsøvelser
  Blir alle beredskapsplaner jevnlig gjennomgått med ansatte og andre involverte, og blir 
  det gjennomført regelmessige beredskapsøvelser?

11.11.3  Førstehjelp
  Har tilbyder og ansatte grunnleggende og oppdatert brukertilpasset 
  førstehjelpskunnskap?

11.11.4  Avvik
  Er det utarbeidet skriftlige rutiner for rapportering av hendelser/situasjoner som 
  avviker fra det som anses akseptabelt?  

 Hvilke hendelser/situasjoner dette gjelder avtales med kjøper.

  Krav til drift
11.11.5  Redningsutstyr
  Finnes det tilstrekkelig rednings-, førstehjelps- og slukkeustyr tilgjengelig i 
  forbindelse med utøvelse av aktivitetene?

11.11.6  Rapporteringsrutiner
  Er rapporteringsrutinene kjent for alle ansatte og andre?

11.11.7  Egendefinerte krav?

11.12  ETIKK OG HOLDNINGER, INTEGRERING

  Krav til dokumentasjon
11.12.1  Etiske retningslinjer
  Er det laget etiske retningslinjer for virksomheten?

11.12.2  Introduksjonsprogram
  Finnes det skriftlige rutiner for introduksjon av nye brukere?

11.12.3  Foreligger det introduksjonskurs for ansatte?

  Krav til drift
11.12.4  Er etiske retningslinjer kjent?
  Ansatte, brukere og andre som er involvert i virksomheten skal gjøres kjent med de 
  etiske retningslinjene.

11.12.5  Egendefinerte krav?

   GENERELLE INN PÅ TUNET-KRAV AKTIVITETENE

11.13  KOMPETANSE

  Krav til drift
11.13.1  Kunnskap og erfaring
  Har du som tilbyder god kunnskap om og erfaring med aktivitetene som tilbys?

  Krav til dokumentasjon
11.13.2  Formelle kompetansekrav
  Kan du som tilbyder legge fram dokumentasjon knyttet til formelle kompetansekrav i 
  forbindelse med aktivitetene, f.eks. sertifikater ol.?

11.13.3  Evaluering
  Foretas det jevnlig en evaluering av virksomheten med tanke på utvikling og 
  forbedringer?

11.13.4  Trivsel og måloppnåelse
  Finnes det rutiner for å vurdere brukerens individuelle trivsel og måloppnåelse?
 
  Krav til drift
11.13.5 Egendefinerte krav?
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11.14  SIKKERHET

  Krav til drift
11.14.1  Orden
  Er det ryddig og oversiktlig i de omgivelsene hvor aktivitetene foregår?

11.14.2  Risikovurdering
  Er risikomomenter som er knyttet til brukergruppens og de enkelte individenes 
  deltagelse i aktivitetene vurdert?

  Krav til dokumentasjon
11.14.3  Sikkerhetsutstyr
  Finnes det tilstrekkelig og forskriftsmessig sikkerhetsutstyr samt rutiner for 
  bruk av slikt utstyr?

11.14.4  Sikkerhetstiltak
  Kan det dokumenteres hvilke tiltak som er igangsatt for å redusere risiko for skader 
  og uhell?

  Krav til drift
11.14.5  Egendefinerte krav?

11.15  INFORMASJON

  Krav til dokumentasjon
11.15.1  Informasjon ansatte
  Finnes det rutiner for informasjonsutveksling mellom de som arbeider på gården?

11.15.2  Informasjon pårørende
  Finnes det rutiner for informasjonsutveksling med foresatte/pårørende?

11.15.3  Informasjon kjøpere
  Finnes det rutiner for informasjonsutveksling mellom tilbyderen og kjøperen?

11.15.4  Aktivitetsplan
  Er det utarbeidet skriftlig aktivitetsplan, f.eks. ukeplan, halvårsplan?

  Krav til drift
11.15.5  Informasjon aktivitet
  Får brukeren tydelig informasjon om aktivitetene og hva som skal skje?

11.15.6 Informasjon til kjøpere
  Er det lagt ut informasjon om eget tilbud på Matmerks Inn på tunet-hjemmeside? 
  Informasjon skal oppdateres etter behov og kontrolleres minst hvert år.

11.15.7  Forventinger
  Får bruker tydelig informasjon om hva som forventes av ham/henne?

11.15.8  Varsling
  Finnes det varslingsrutiner om pågående aktiviteter til de som kommer på gården 
  (tankbil, naboer osv.)?

11.15.9  Arealer
  Fremgår det tydelig hvilke fysiske områder som kan benyttes i aktivitetene?

11.15.10  Egendefinerte krav?

11.16  TILRETTELEGGING

  Krav til drift
11.16.1  Tilrettelagt aktivitet
  Er aktivitetene tilrettelagt med tanke på brukers individuelle ferdigheter, 
  mestringsnivå og læringsbehov?

11.16.2  Antal brukere
  Vurderes det hvor mange brukere en aktivitetsleder kan ha ansvar for?

  Krav til dokumentasjon
11.16.3  Tilgang til maskiner og utstyr
  Finnes det rutiner for vurdering av tilgang til og bruk av maskiner og utstyr?

  Krav til drift
11.16.4  Egendefinerte krav?
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11.17  BEREDSKAP

  Krav til dokumentasjon
11.17.1  Beredskapsplaner
  Er det utarbeidet skriftlige beredskapsplaner for situasjoner som kan oppstå i 
  forbindelse med utøvelse av aktivitetene?

11.17.2  Gjøre beredskapsplanene kjent
  Er alle som arbeider på gården kjent med beredskapsplanene?

11.17.3  Beredskapsøvelser
  Gjennomføres det regelmessige øvelser med de som arbeider på gården, samt
  brukerne?

  Krav til drift
11.17.4  Redningsutstyr
  Finst det tilstrekkelig rednings-, førstehjelps- og slukkeutstyr tilgjengelig i 
  forbindelse med utøvelse av aktivitetene?

11.17.5  Egendefinerte krav?

11.18  GÅRDEN SOM LÆRINGSARENA FOR BARN OG UNGE

  Krav til dokumentasjon
11.18.1  Avtale mellom tilbyder og skole
  Er det skrevet en egen avtale knyttet til skolens behov for dokumentasjon?

11.18.2  Undervisningsplanlegging 
  Benyttes ukeplan aktivt i tilbudet?

  Krav til drift
11.18.3  Aktiviteter og kompetansemål
  Er kompetansemålene for brukerne avklart med skolen?
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